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İtalyan ileri hareketi karşısında Habeş 
imparatoru Adisababayı bırakarak 

Sudan hududuna yakın yeni 
paytahtına çekildi 

• 
ltalyanlar Adisababaya 

hala giremedi 

Londra : 2 (Radyo) - Gaor 
mıntakasında Habeşlerin büyük bir 
mukavemet göstermesi Londra ta· 
raftar mahfellerine memnuniyet ver 
miştir . 

Cepheden başka bir haber yok· 
tur . 

Adisababa ; 2 (Radyo) - im
parator ecnebi devletler mümessil· 
lerini kabul ederek ltalyanların pay· 
tahtlanna doğru ilerle-me hareketle· 
rini ve bu meyanda paytahtın boşal
tılması etrafında görüşmelerde bu 
lunmuştur . 

ltalyan tayyareleri bu sırada pay. 
tahtın üzerinde ve çok alçaktan u
çuyorlardı . Tayyareler hiç bir bom· 
ba atmamışlardır . 

Hükumetin bütün resmi vesikala
rı başka yerlere götürülmüştür. Pay. 
taht şimdiki halde boşaltılmış bulun· 
maktadır . 

Rama : 2 (Radyo) - ltalyan 
kıtaatı, hiç bir mukavemete maruz 
kalmadan Adisababaya doğru ileri 
hareketlerine devam etmektedirler . 
Düşman kıtaatı mütemadiyen kıtaa 
tıınızın önünden kaçmakta veya tes
lim olmaktadırlar . Elde edilen esir
ler paytahtın tamamen boşaltıldı· 
ğını söylüyorlar . 

Paris : 2 (Radyo) - Havas mu· 
habiri, Adisababanın pek yakında 
muhakkak olan işgali keyfiyetinin, 
siyasi mahafillerde ltalyan muzaffa· 
riyetinin artık münakaşa götürmez 
bir hakikat olduğu kanaatindedir . 

imparatorun yeni paytahtı Su· 
dan hududu üzerinde " Groya ., 
tıakledileceği sanılmaktadır . 

bundan maksat ta müdafaanın 
kolay olmasıdır. Hem de icabında 

lngiliz arazısıne ilticanın mümkün 
olmasıdır. 

Londra : 2 (Radyo) - Royter 
bildiriyor: 

Adisababadaki: lngiliz elçisi Ha
beş imparatorunun, beraberinde im. 
paratoriçe ve Veliaht olduğu halde 
Goruya gitmiş olduğunu Adisaba
bada yağmakarlann başladığını 
söylemektedir, 

lngiliz elçiliği bina~ında ecnebi· 
)erin himayesi için lazımgelen bütün 
tedbirler alınmıştır. Burada 3000 
kişi barınabilecektir. Habeşlerin A 
disababayı müdafaa etmemesinin se
bebi, aldıktan tedbirlerin uzun müd 
det mukavemeti temin edemiyece
ğinden dolayıdır. 

imparator hareketinden evvel, Jn. 
giliz elçisile uzun müddet görüşmüş 
ise de kendisine tavassut için hiç bir 
teklif yapmadığı söylenmektedir. 

Milletler cemiyetinin 11 mayıs 
devresi münasebetile lngiltere tara
fından imparatora hiç bir teklif vaki 
olmamıştır, ve imparatorun gitmesi 
muhtemel olduğu haberi de teeyyüd 
etmemiştir. 

imparatorun kaçması, lngiliz ma· 
hafilinde makul telakki edilmekte· 
dir. 

Londra : 2 ( Radyo ) - Adis 
ababaya doğru ilerlemekte olan 
ltalyanlar, amele kıtaatı tarafından 
yapılmakta olan bazı tamiratın neti· 
cesine intizaren yörüyüşünü durdur
muştur. 

Asmara : 2 ( Radyo ) - Son 
haberlere göre, ltalyanlar, Adisaba
banın 80 kilometre şimalinde bu. 
lunmaktadırlar. 

Filistinde iş azışıyor 
Suriye ve Mısırla da alaka kesildi 
Filistinliler moratoryom istiyorlar 

Berut - ( Yeni Gün ) - Fi
listin şöförler cemiyeti, Lübnan ve 
Suriye şöför cemiyetlerine birer tel
&taf göndererek Filistindeki bütün 
Arap şöförlerinin grev yaptığını ve 
&teve Suriye ve Lüb 1an şöförleri
tıin de iştirak ederek Filistine oto
ltıobil, kamyon gibi taşıt vasıtalan
~ıı gönderilmemesini rica etmiş
tır 

Lübnan şöförler cemiyeti bu is
teği kabul ederek şöförlere bir ta
lrıim göndermiş ve Filistine yolcu 
"e eşya nakli durmuştur . 

Diğer taraftan Kudüs ticaret 
• 
0dası Şam ve Berut ticaret odala

' tına bir telgraf çekerek karşılıklı 
&ı'ev dolayısile Filistine havale ve 
Saire çekilmemesini bildirmiştir. 

Filistin tüccarlan çarşılann ka· 

palı bulunması ve kanşıklıklann de
vamını gözönüne alarak hükumetten 
moratoryom ilan edilmesini istemiş
lerdir. 

Filistinden gelen haberler kan· 
şıklıklann sürdüğünü ve çarşıların 
Suriyede olduğu gibi milli emeller 
tahakkuk edinceye kadar kapalı ka
lacağını bildirmektedir . 

---~--·----~~-
Suriye de 

Horan çifçileri aşarın 
kaldırılmasını İstiyorlar 

Şam - Kuraklık yüzünden bu 
yıl çok kötü bir durumda bulunan 
Horan çifçileri , hükı.imete müracaat 
ederek bu sene Horanda aşann kal
cınlmasını istemişlerdir . 

Fransada 
intihap sonu henuz 

katileşmedi 

Osmaniyeye elektrik 
lazım 

Pa~is: .2 ( .R:ıdyo ) - intihaba- Cumuriyet devrine kadar eski zaman-
bn katı netıcesının tamam olmadığı-

söylenmek~edir. l~tihab~t bittikten ların derebeylik zihniyetini taşıyan 
sonra. kabıne, yem meclıs açılınca · 

ya kadar. siyasi ve .mali işlerle işti. ağaların yerinde şimdi yeller esiyor 
gale devam edecektır . 

Avrupada 
1 Mayıs nasıl geçti 

Londra : 2 (Padyo) - Yüz bin
lerce halk 1 Maıys nümayişlerine 

iştirak etmiştir . 
Londrada 3000 polis asayiş te

mini maksadile etrafa yayılmıştı. 
Binlerce kırmızı bayrak taşıyan 

lngiliz kızları, bu gün de söylenen 
ihtilal marşlarını terennüm etmiş· 

!erdir . 
Fakat bütün bu nümayişlerde 

hiç bir hadise olmamıştır . 
Berlin : 2 (Radyo) - 1 Mayıs 

nümayişlerine: hemen bütün Alman 
yaiştirak etmiştir . 

Berlinin ve bütün Alman şehir. 
lerinin sokaklan " yaşa Hitler " se· 
dalarile inlemiştir . 

Nümayişler, neş'eli bir tezahü
rattan farksız olmuştur . 

Yeni Krala 
Her taraftan taziye 
telgrafları geliyor 
Kahire : 2 (Radyo) - Kral Fa· 

ruka, babası Fuadın ölümü münase
betile her taraftan taziye telyazılan 
gelmektedir . 

F elmenk Kralçesi de sarayında 
iki hafta matem tutulmasını emret· 
miştir , 

Rüştü Aras 
Belgrada vardı 

Ankara : 2 (Radyo) - Rüştü 
Aras Belgrada varmış ve merasim· 
le karşılanmıştır . 

------··-------
OD kft<aıtft~ır 

Kel oğlu köprüsü 

Gelip geçişi bozacak bir 
duruma girmiştir 

Tarsus ila Adana arasında 
ve Tarsusa bir kaç kilometre u· 
::aklıkta mühim bir köprü olan 
" Keloğlu köprüsü .. kısmen ba
kımsızlık, kısmen de yağmur sel
leri yüzünden bu gün gelip geçi
şi zorlatacak bir vaziyete girmiş
tir . 

Bir su şehri 
Osmaniye 

olabilecek vaziyetteki 
azıcık himmet~istiyor 

Osmaniyenin yeşil ve serin caddelerinden biri 

Osmaniye, bol ve akar suyu ve 
bunun neticesi bol ve sık yeşilliği 

itibari!" bu mıntıkanın en şırin bir ye. 
ridir . 

Cenubu şarkisinde hemen dört 
kilometre yakındaki Gavur dağının 
bir belinden fışkıran ( Karaçay ) 
şehrin içine girdikçe sayısı çok kol
lara ayrılmış ve herkes bundan isti
fade etmiştir . Şehir dışında kurul· 
muş bir iki su değirmenini de çevi-

renQbu suyun, böyle başı boş bir 
halde akış ve dağılışının ne vakıt dü
zene konacağı da şimdilik meç
hul ... 

insan bu bol sulu ve kuvvetli 
akışlı kara çayın dağ dibinden ve 
kayalıklardan beyaz köpükler saça· 
rak mütemadi şapırtılarla ve bin bir 
göz alıcı manzaralar yaparak geç. 
tiğini gördükçe, bir çok k,ısabala· 

- Sonu üçünü sahifede -

Uzak Şarkta bir harp 
hazırlanıyor 

Böyle bir harbin neticeleri dünyanın 
Mukadderatı Üzerinde büyük 

tesir yapabilir 

Uzak Şark ihtilafı gittikçe teh
likeli bir realite halini alıyor. Japon 
askeri ve milli mahafilinin her gün 
biraz daha fazla harekete geldiği 
ve Japon, daha doğrusu Japon -
Mançu ordusunun mühim surette 
takviye edildiği bugün artık herkesçe. 
malum bir şeydir. 

Japonya bu kısımda bulunan or. 
dusu için hususi bir bütçe yapmış 
ve l 6 milyon Türk lirası ayn bir 
tahsisat koyınuştur . Bundan başka 
Mareşal Bluecher yeni takviye kıta 
lan istemiştir. 

işte bu suretle Japon - Mançu 
ve Sovyet-Moğol ordulan yalnız 
daimi temas halinde değildir . Ayni 
zamanda bu iki ordu da ehemmi 
yetli surette takviye edilmiştir. 

* * * 
Japonya daha ileriye gitmiştir . 

Hiç olmazsa eli kolu serbest kalmak 
ve Çin komonistleri ve Sovyet-Mo
gol kuvvetlerile mücadele imkiinını 
daha kolayca bulmak için Şimali 
Çin hükumeti ile bir muahede bile 
yapmıştır. 

hareket etmekle Rusyanın yaptığın· 
dan başka bir şey yapmamıştır . 
Çünkü Rusyada dış Moğolistanla 

- Sonu dördüncü sahifede -

~,-..... 

Dış bakanımız 
Atinede törenle karşılandı 

Atin: 2 ( A. y. ) - Doktor 
Tevfik Rüştü Aras, bu sabah Pire
ye gelmiş ve vaburda Başbakan ve 
Dışbakan namına karşılanmıştır. 

Doktor Aras yanındakilerle Ati 
neye gelerek kendisine hususi bir 
dayire tahsis edilen büyük bir otele 
inmiştir. 

Saat 14 de Doktor Aras, Baş· 
bakanlığa giderek Metaksasla gö.. 
rüşmüştür. 

Normandiya 
Havuza girerken 

iskoru koptu 
Paris: 2 [ Radyo ] - Norman

diya Transatlantiği, dün sür'et tec
rübelerini yaptıktan sonra havuza 
girerken, iskorlarından birini kayb
etmiştir. 

!skoru bulmak için araştırmalara 
başlanmıştır. 

Kont Dö Martel 
Paris müzakereleri hakkın

da neler anlattı ? 

" Loryan ., gazetesinden 
Paris - Suriye ile Fransa arasın

da yapılan muahede konuşmaları hak 
kında Yüce Komiser Kont Dömartel 
gazetelere verdig-i beyanatta ay sonu
na doğru Suriyeye döneceğini söyle
miş ve demiştir ki 

" - Suriye, son kanşıldıklar yü
züneen ekonomik zarara uğramıştır. 
Fransa hükıimeti Suriye milliyetper. 
verlerinin istiklal emellerini müm. 
kün mertebe yerine getirmek İsti· 
yor. Bu husustaki konuşmaların da
ha bir müddet uzayacağını sanıyo. 
rum. Çünkü iki tarafın görüşleri ara
sında oldukça derin ihtilaflar vardır. 
Bununla beraber bir anlaşmaya var
mak çok zor değildir. Suriyenin Irak 
muahedesine benzer bir muahedeye 
kavuşması mümkündür . Suriyenin 
Milletler cemiyetine g'rmesi işine 
gelince: Bu ayn bir meseledir. F
ransa buna muhalefet etmez fakat 
bu mesele uzun zamana muhtaçtır . 

Beruta döndükten sonra Suriye 
eşrafı ile tüccarlannı, imtiyaz sahibi 
şirket mümessillerini toplayarak ken 
dilerile görüşeceğim. Çünkü imtiyaz· 
lı şirketlerin Suriyede ehemmiyetli 

~alakalan vardır. Muahedenin ana 
hatlan Pariste hazırlanacak ve te
ferruatı da Berutta bitirilecektir . 
Bütün bu işlerin bir kaç aya muh 
taç olduğunu söylemeğe hacet yok· 

tur . " 

. .......... 

Bu köprünün §ark ayağı, sel 
sularile etrafı oyduğundan şo· 
sadan köprüye geçebilmek için 
halk, ~osa ile köprü arasına u:ıun 
trıhta ve salmalardan yeni bir as· 
ma köprü ( ! ) yapmak mecburi
yetinde kalıyorlar . Biraz da çe
viklik ve akrubasi isteyen bu İ§· 
ten halkı kurtarmak ve bin bir e
mek ve masraf la yapılan bu göp· 
rüyü günün birinde kendiliğinden 
yıkılmağa mahküm etmemek için 
!çel vilayetinin bu işe el koyma
sını dileriz . 

Ve nim resmi Japon gazetelerinin 
yazdığına göre, Japonya bu suretle Beynelmilel bir boks maçı 

• 
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Şip sevdiler 
t?::!f!.. Geçen gün kemeraltı camiinin önünden geçiyordum, Solumda bir ka
~ )abalık gördüm; Lise talebelerinden tutunuz da sakkallı b~bekl~re ka

dar her yandan ve her çeşitten bir sürü erkek; beyaz gomleklı, genç 
bir kadın elinden nöbetleşe nöbetleşe ve harıl haırl su içiyorlardı .. 

Bu birikintiain hususiyeti karşısında durdum ve dikkat ettim; müşteri
lerin ayaklarının dibinden caddeye doğru adeta mini mini bir ırmak akup 
duruyor! Anladım ki, buraya toplanıp sıra bekleyenler su içmekten ziyade 
su içiyor görünmek ve süzgün gözlerle de su satanı temaşa etmek yo
lundalar ... Allah akıllar versin l 

Döndüm,ileride bir dükkandan ciğara alıyordum. Baktım, adamcağız iyi 
su satabilmek için dükkanının bir köşesine küçük bir de el tulumbası 
kurmuştu .. Söyletmek için sordum: 
- Nasıl, dedim, artık havalar da ısindı, hari su satışınız iyi gidiyor mu? 
Adamcağızın tam bam teline dokunmutum meğrr : Omuzlarını kaldırdı, 
boynu büktü ve ellerini yarı yana açarak : 

" - Nerede su satmak a gözüm, diye anlatmağa başladı, şu ileride terü 
taze yeni bir kadın sucu türedi, bütün müşterilerimizi elimizden aldı, gün
de 10 - 15 damacana su satıyor . Her damacanada iki liracık kalsa, 
Allah bereket versin ! eh bu vaziyet karşısında bizim de eli yüzü ye
rinde bir kadın satıcı bulmamızdan başka çaremiz kalmadı artık . ,, 

işim vardı. Dertli adamı daha fazla dinleyemedim. Ayrıldım. 
Şu erkek milleti cidden çok tuhaf nesneler vesselam l Mübareklerin 

çoğu, her hangi bir kadın karşısında - velevki bu kadın bir su satıcısı 

olsun - manadan, mantıktan, şuurdan ve ölçüden okadar çabuk sıyrılıve
riyor ki ... Hani nerdeyse bunlar ilk hamlede kendilerini " Nedim ,, ve 
karşılarındaki eliu sucu kadıncağızım da " Saki ,, sanarak: 

Bir elinde gül, bir el d• cam, geldin sakıya; 

Kangısın. malsam; gülü, yahut ki cami, ya seni? 
Diye mest ve meshur ken'di kendine soruşturup duracaklar! Anlaşılı

yor ki şipsevdilik de kapıya konacak şey değil l 

Akverdi 

Alpların altı deliniyor 

Otomobil yolculuklarına mahsus ol
mak Üzere yapılacak muazzam tünel 

Bu tünel, fennin yeni bir şaheseri olacakmış 

Bugünkü fen ve tekniğin neler 
yapmağa muktedir olduğuna her gün 
meydana konan yeni bir buluşla ar
tık iman ettik .. Bir gün aya, merihe 
gidip gelmenin de asfalt bir cadde
de seyahat etmek kadar kolay ve 
emniyetli olacağına artık inanıyoruz. 

lngiltere ile Fransa arasında ya
ni Manş denizinin altından bir tünel 
açılması karalaştırılmış ve projesi de 
yapılmıştı . Fakat her halde İngiliz
lerin bu fen şaheseri doğamadı . Bu 
na mukabil şimdi de Alp dağlarının 
altı delinerek muazzam bir tünel 
yapmağa karar verildi . 

Ve bu tünel sadece otomobilli 
turist'lere tahsis edilecekmiş . 

Avrupa gazetelerinin verdiği 
tafsilata göre: ltalya , Fransa ve 
İsviçre hükümetleri bu hususta mu
tabık kalmışlardır. Tünel'in açılma
sına önümüzdeki yaz başlanacaktır . 

Tünel'in şimal ağzı 1035 metre 
yükseklikte bulunan Comoniks' e ve 
cenub ağzı da Entreues' e iki buçuk 
kilometre mesafede açılacaktır. 

Mont - Blanc tünel'in uzunluğu 

oniki kilometreden ve genişliği de 
sekiz metreden fazla olacakbr. 

Bu tünelden geçecek olan binler
ce otomobilin neşredeceği Oksyde 
de Carbone tehlikesi de gözönÜne 
alınarak buna da bir çare bulunmuş 
ve tünel'e mütemadiyen temiz hava 
verebilmek için tünel'in çok ustalıklı 
bir snrette delinmesi kararlaştırıl
mıştır. 

Bundan başka şosenin altına 
ikinci bir tünel daha açılacaktır. 

Zehirlenme tehlikesini , tünele 
konacak hususi bir cihaz, zil çalmak 
suretiyle derhal ve bu suretle 
orada bulunacak daimi memurlar 
vantiatörlerin hareketlerini sür' at
landırarak gaz dağıtılabileceklerdir. 
Bundan başka her ikiyüz metrede 
bir açıklık yapılacak ve seyyah. 
!ar istediği zaman burada çıka· 
rak temiz hava almak ve etraftaki 
manzarayı seyretmek imkanını bu· 
lacaklardır. 

Tünel, elektrikle tenvir edileecek
tir, Otomobiller buradan geçerken 

lambalarını tamamiyle söndüreckler
dir. Ve elektrikli işaretler otomobil
lerin seyrini idare edecektir. 

Tünel'in yapılması İçin harca
nacak paranın üçte ikisini Fransa 
verecektir. Konulacak sermayenin 
amortismanı elli seneye taksim edi
leceklerdir . 

Salahiyettar insanların ve mü
tahassısların söylediklerine göre, 
buradan senede asgari 120,000 oto
mobil geçecektir. 

• 

lzmirde 

Yeni bir hadise daha oldu 

lzmirde çıkan " Anadolu ,, arku
da1ımızda şu haberi okuduk : 

Bumavada halkı heyecana düşü
ren bir hadise olmuştur. Saat 6,30 
da sokak aralarından mavzer ses 
!eri gelmeğe başlamış ve herkes bir 
yangın olması ihtimali ile dışarı fır
lamış, fakat yangına benzer bir şey 
göremediğinden birbirine sormağa 
başlamışbr. 

Bu sırada Burnava jandarma ka
rakol kumandanı Doğan yaruna bir 
kaç jandarma alarak silah seslerinin 
geldiği tarafa koşmuş ve karanlık 
sokaklara doğru kaçmakta olan bir 
şahsı yakalamıştır. 

Hadise bundan sonra anlaşılmış
tır. Yakalanan şahıs, Mehmet oğlu 
Hakkı namındadır . Bir hafta evvel 
Bumavada Mehmet isminde birinin 
200 lira kıymetindeki yapağısını 
çalmış ve lzmir zabıtasınca yakala
narak Bumavaya götürülmek üzere 
jandarmalara teslim edilmiş ve tren· 
den inince, kendisini muhafaza eden 
jandarmaların elinden kaçmağa mu
vaffak olmuş,sokak içlerine sapmış, 
( Dur 1 ) emrine de itaat etmemiştir. 
Bunun üzerine jandarmalar korkut
mak için havaya bir kaç el silah at· 
mışlardır. 

Hakkı çaldığı yapağıları lzmirde 
bir yere satmış ve 200 lira kadar 
bir para almış bunun bir kısmım sar
fetmiştir _ Üzerinde 105 lira para 
çıkmıştı~ . 

Halkevimizde 

Müzik gecesi çok canlı ve 
alakalı geçti 

Saat 20 den 20,30 a kadar çalı
nan Halkevi bandosu, muayyen vak 
tın gelmesini aratmıyordu .. 

17 maddelik zengin müzik prog 
ramı gecenin geç vaktına kadar sür
dü. 

Her törende olduğu gibi bu ak 
şam da evin salonu hınca hınç dol· 
muş ve bir çok yurddaşlar ayakta 
ve geri dönmek mecburiyetinde kal
mışlardır. 

Dört fasıl devam edenve solo arala
rını da dolduran Halkevi orkestrası 

ruhlara ele geçirilmez hissi bir gıda 
verdi. 

Bilhassa Puccini ve Danela parça
larını çalan,evin müzik kolu arkadaş
larından Bayan ismet dinleyicilere 
meliidi zevkinin en teknik ve akıcı 

dakikalarını yaşattı. 
Genç arkadaşlardan Azizle, Mus-

1 
tafanın solo ve ulusal türküleri kayda 
hakkile değer kısımlardı .. 

Diabelliden piyanoda Hilmi ve Nuri 
Çeliğin muvaffakıyetleri bilhassa al
kışlanacak bir istidat tebarüzüdür. 

Bu güzel gecede, Bahtaharyadan 
bize güzel bir parçayı yaşatan Hik
meti de taktir etmemek elden gel
mez 1. 

------·------
Sovyet birliğinde ipekçilik 

Devlet planına göre, bu sene, 
Sovyetler birliğinde, geçen seneden 
yüzde onbir fazla olarak, 21,280 ton 
koza toplanması lazımdır, 

Y alruz Gürcistanda bu ilk bahar 
da bir milyona yakın dut ağacı di
kiımiştir. 

Kafkasyanın diğer yerlerinde ve 
ayru zamanda orta Asyada ve Uk- 1 
ranyanın cenubunda da mühim mik
tarda dut ağaçları dikilmektedir. 

ipek böcekçiliği memleketin yeni 
yeni mıntıkalarını tamamen kapla
maktadır. Azof denizi ve Karadeniz 
kıyılarında yemiş kadar mıntıka kol 
bozları bu sene bu işle uğraşmağa 
başlamışlardır. 

Donets ye cenubi Uralda Başkır 
cümhuriyeti dahilindeki kolhozlar da ı 
gene bu sene ilk olarak dutçuluğa 1 

başlayan arazi arasındadır. 

1 Paraşütlü doktorlar 
.kadrosu 

Moskova Merkez Hava Kulübü, 
Moskova Üuiversitesi kadın ve er
kek talebelerinden 34 kişilik bir pa
raşütçü doktor kadrosu hazırlamak
tadır . Bu talebe arasında operatör
de dahil olmak üzere her türlü tıp 
ihtisasına çalışanlar vardır. 

l!I.:: müstacel davetette , Merkez 
tayyare meydanından bir tayyare, 
beraberinde lüzumu olan ihtisasta, 
paraşütçü doktorla, uçacak ve eger 
gidilecek yerde tayyarenin yere in
mesine imkan yoksa , doktor para
şütle hemen o mahalde atlaayrak 
en seri surette hasta üzerinde tıbbi 
müdahalede bulunabilecektir. 

--------
Şehrimizde Sahibinin sesi 
yeni bir mağaza açıyor: 

İstanbulda merkezi bulunan Sa
hibinin sesi gramofon , plak , mar
koni, isparton radyoları ve kelvina· 
tör buz dolapları şehrin en iyi ye
rinde güzel ve zarif bir sabş mağa · 
zası açacaklar. Bu mağazanın idare
sini de acenteleri bulunan arkadaş
lardan Ş. Rıza lşçene bırakacaklar· 
dır . 

Şehrimizin hakiki ihtiyacına te· 
kabül edecek olan bu güzel mağa
zanın müteşebbislerini tebrik eder 
muvaffakıyetler dileriz.6796 

hikayesi 

Tarihi eserler hakkında 
D 

Tarihin insanlara verdiği ne biiJlder 
yük ve değerli dersler vardır . ~1 .. Di 

Patates hikayesi de komik tara• .uyc 
fı bir tarafa bırakılırsa alınacak gü ~1 .?i 
zel bir piskoloii dersi vardır . ~uli 

Ata yadigarı değerli eserlere kayıt
sız kalan Vali ve belediye reisleri 

cezaya çarpılacaklardır 

Patates nereden geldiği kat'i o·~kilci 
!arak belli olmamakla beraber Av· 1da ı 
rupada ilk defa 1534 de tanınmış. lilleU 
Zavallı patates bu diyara geldiği zııtbet 
man başına gelmedik kalmamış ·adar 
Aleyhinde bin türlü dedi kodu ya· acak 
pılmış. Kimisi onun cüzzam hasta· adar 
lığının menbaı olduğunu söylemiş, k . I 
k~misi. ve~em m_ikrobunu onun yap ~len 

Türklük medeniyet tarihinin abi
deleri olan ve her birinin gerek mi
mari ve gerekse medeniyet bakımın
dan ayrı ayrı ve hususi ehemmiyeti 
olan tesislerin ve bu meyanda vakfa 
aid tarihi kıymeti haiz abidelerin, 

birer muhtelif bahane ve sebepler
le tahrip edilmekte olduğu elemle 
görülmüştür . 

Dahiliye vekaleti, bütün bir müd 
det önce Başvekaletçe de temas e

dilen bu hususun nazarı dikkate alı
narak baş işler sırasında gözedil
mesi aksi halde, asari tahribe sebe 
biyet veren veya luzumsuz tezyinat
ta kullanan Vali ve Belediye Reis· 

Dahiliye vekaleti 1 

1 

Tenvirat ve tanzifat işlerinde · 
tekamül istiyor ! 

Bazı kaza ve vilayetlerde, tanzi 
fat ve tenvirat işlerine verilmesi la
zım gelen önemin nazara alınmadığı 
anlaşılmışbr. 

Dahiliye vekaleti, vilayetlere ve 
kazalara yaptığı bir tamimle , bu 
yolda çalışma ve tekamül istediğini 
ve faaliyetleri yakından takip eyle
diğini bildirmiştir . 

Çok çocuklu 
Annelerin para mükafatı 

hakkındaki istekleri 

Sıhhat ve içtimai yardım vekaleti 
çok çocuklu annelere nakdi müka
fat yardımında davam etmektedir. 

Dün, vilayete gelen bir emirde : 
Çok çocuklu annelerin para mü

kafatı dileğinde bulundukları ve 
müteaddit defalar taleplerini tekid 
ettirmekte ve etmekte oldukları gö
rülmektedir. 

Bu gibi müracaatlar sıra numa
rasına konmuş ve müracaat sırasile 
tetkik ve isaf edilmektedir. 

Önemle takib edilen bu dilekle
rin sırru;ile yerine getirileceğinin ve 
müracaat eden annelere bildirilece
ğinin kendilerine tefhim edilmesi 
bildirilmiştir. 

Ticaret odası 
Memur ve müstahdemleri 
yardım sandığı talimatna

mesi tasdikden geldi 
Şehrimiz ticaret ve sanayi odası 

ile zahire borsası memur ve müs
tahdemleri yardım sandığı için tan
zim ve tadilen kabul olunan talimat
namelerin musaddak nushaları ve· 
kaletten, dün vilayete gelmiştir. 

Şeref Gökmen 
Arkadaşımız müddei umumi mu

avini Şeref Gökmen tamamile iyile · 
şerek, dünden itibaren resmen vazi
fesine devama başlamıştır. 

Bayan Nadide 
istifa etti 

Şehrimiz müddei umumi muavi
ni bayan Nadide istifa etmiş ve isti
fası vekaletce kabul edilmiştir. 

Bayan Nadide, avukatlık yapa
caktır. 

!erinin şiddetle mesul edilecekleri 
dün vilayete gelen bir tamimde bil
dirilmektedir . 

* * * 
Yurdumuzun her bucağında es

kiden yaşamış olan medeniyetleri 
devrimize kadar m' kil eden eski e
ser ve harabelerden bir çoğu, yol 
suzluk yüzünden yabancı seyyahlar 
ve meraklı vatandaşlar tarafından 
ziyaret edilememektedir. Bayındır -
!ık bakanlığı, bu gibi yerlerin ana 
vollara bağlanması ve yolların inşa· 
~1 ve bozuk yolların düzeltilmesini 
vilayetlere ehemmiyetle tebliğ et
miştir . 

• 

Tohumlama istas
yonlarımızda 

20,000 koyuna Merinos ve 
tohumlaması yapılacak 

Merinos yetiştirme ve sun'i to
humlama için çoktanberi çalışan 
Karacabey harası ve Bursa mıntı
kası tohumlama istasyonları faali
yetlerine devam etmektedirler. 

Beheri 800 liraya hükiimetimize 
mal olan bu koçlarla 20,000 koyuna 
sun'i tohumlama yapılacaktır. 

Bir Merinostan alınan !sperma, 
Bislaji mahlullerde temdit edilmek 
suretile 40 koyuna verilebilmekte
dir. 

Bundan bir ay evvel, vekaletce 
bu işlerle tavzif edilen ve Bursaya 
giden şehrimiz merkez baytarı Hakkı 
Doğu gelmiştir. 

Yeni mübayaa edilecek Meri 
nosların tohumlama işlerinde bulun
mak üzere mumaileyh haziranda 
yine Bursa mıtakasına gidecek ve 
tohumlama istasyonlarında buluna 
caktır. 

Avukatlar 

Yardım sandığı 
kuracaklar 

tıgını ıddıa etmış . iııı. 
Nihayet alim bir devlet adamı ~dı

o sıralarda hüküm süren umumi~ 1 

sefaletten fevkalade müteessir oldu·lı.b v 
ğu ve patatesin de iyiliklerini, has· u 
salarım çok iyi tanıdığı için fevkalli~ V 

de bir fikir bulmuş _ ag 
Oldukça geniş bir arazive pa· loru 

tates ektirmiş . Ve bu araziyi sün 1are[ 
gülü neferlerle muhafaza ettirmiş. la fi 

Halkın fevkalade tecessüsün~na v 
mucip olan bu hareket, hükiimetltri 
bütün nebatata verdiği büyük birıi!Je 
ehemmiyet olarak telakki edilmişn ş 
olacak ki; beş on gün içinde tarla ış 
bomboş kalmış .. Çok sık gibi gö·1 
rünen muhafazaya rağmen bütün pı;. v 
tntesler çalınmış . •11\ 

Ademin memnu meyve hikaye· ln i 
. di ks' . \ sı yece ınız ... tı 

Dünya bu kadar küçükm~nak 
Bu gün dünyayı bulanık tehli::ıı 

keli bir hava içinde yaşatan en mil 1 Ya 
him amillerden birisi de [hiç şüphe arş 
yok ki, bazı memleketlerde nufu·ta 
sun çok artmakta bulunmasıdır · ırJi 
ltalyan - Habeş, Japon - Sovyel11 es 
davasının, düşmanlığının başlıça se'klıerc 
bebi de aynı şeydir . at 

İnsan bu didişmelere bakıncını. ~ 
dünyanın artık insanlığa dar ge!dİ'letj 
ğine inanacağı geliyor . Fakat alinı ilin 
!erin dili durmaz ki, onlar hakikaUdia 
söylediği gibi bu husustaki endişe)a 
mizi de hallediyorlar . la 

Son yapılan bir istatistiğin ver!a rı 
diği sayılara bakılırsa dünya, bugii~h ş: 
üzerinde yaşayan insanlardan madıt a 
daha 16 milyar boğazı doyuraca~ es 
kadar geniş miş. Yor 

Mesela bugün 31 milyon nüfusdYcırJ 
olan Brezilya daha 300 milyon , ~eş 
milyon nüfusu olan Arjantin dahlVe 
150 milyon, 6 milyon nüfusu ola~te0 
Avusturalya 120 milyon ve 110 nıi llıe 
yon nufusu olan Birleşik Ameri~'veri 
hükumetleri toprağı daha 500 mıl ka 
yon ve 8 milyon nufusu olan Kana Ilı 
da daha 110 milyon insanı rahatçl a 
barındırabilirmiş . d 

Fakat insanların aç gözlülüğü t ~ 
ve koydukları şiddetli muhacere ~ 
kanunları dünyanın böyle sulhar. a 
taksimine manidir. Bunun içindir ki dga 
dökülen kanlardan, insanlar arasıO e 
daki boğuşmalarda zavallı dünyaO da 
bir sunutaksiri yoktur . ol 

Türkiye avukatları, kendileri için 1 2000 l d k d . İçi 
b. k .. d c1ı· k yı ın a a ın . d ır te aut ve yar ım san gı anu- __ . _ _ _ _ _ e 1 
nunun neşrini temin için teşebbüsatta 1 Bir İngiliz kadın doktoru geçe~ tıı 
bulunmuşlardır. !erde çok münevver ve alim bir saı1l1 Çq 

Arkadaşımızın 
kaybı 

Bir müddettenberi Boyabatta 
rahatsız bulunan, orta mektep tarih 
öğretmeni arkadaşımız Ömer Kemal 
Ağarın pederleri Hasan Ağarın ve
fatını büyük bir teessürle haber aldık. 

Kendisini muhitine sevdiren ve Ö

lümü ile bütün boyabadı teessür 
içerisinde bırakan Hasan Ağara tan 
rıdan mağferet diler, arkadaşımız ve 
ailesinin acılarım paylaşarak baş sağ
lığında bulunuruz. 

Babalık 

Arkadaşımıza teşekkür 

Türk sözünün geçirdiği istihale 
dolayisileJ tevccüh ve takdirli hisler 
beyan eden Konyada çıkan "Babalık,, 
arkadaşımıza samimi teşekkürleri

mizle mukabele ederiz. 

kütlesi önünde bir konferans vernı Yer 
ve 2000 senesinde kadının mukad ~tti 
deratından bahsetmiş, bu alim lnsı' def 
bayanına göre : fa 

Bu devri saadette kadının sır lcı a 
hatı çok iyi olacakmış.Ne romatiııı' ~a 
ve ne de Verem kalacakmış.Bund8 a 
başka sıhhi tedbirlerin tekamülü vı Y 
güzellik enstitülerinin inkişafı sayı Şa 
sinde kadınlar 20 yaşlarının güzellı Ya 
ğini ve teravetini uzun zaman mu~ re 
faza edebilecekler miş. 

Elbise, iç çamaşırı , kap kacal tıı 
gibi şeylerin çoğu kağatla yapıJaJ ı 

.:1 'le 
ve çok az bir değerde olacağı iv aıı 
kullaıuldıktan sonra derhal atı!ac8 Ycı 
ğından ne çamaşır ve ne de bulaf 
derdi olmıyacak mış. v 

Fakat .. Kadın bu yeni hayat! ./ 
dahi iki şeyden yine kurtulamıy8~ a 
cakmış : Annelikten ve erkekleı• tıı 
hoşuna gitmek için iyi yemek pişif b~ 
mek mecburiyetinden. 

Anlaşılıyorki ; tabiat için tar 
yoktur. Tabii kanunlar dün ne id 
se, bugün neyse, yarın da ayni ol~ 
rak kalacaktır . 

N. G. 
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Irkların uyanışı 

Depeche de Toulouse gazete· 
büJıden : 

Dünya her gün biraz daha kü. 
a· l~iiyor: bpkı Balza'ın "Şagren de· 

•• 11 gibi, gözle görünür bir şekilde 
Uıülüyor. Mesafeler artık mevcut 

o·~ğildir. Endüstri ihtiralariyle daha 
v· lıla ağır basan fenni keşifler en uzak 
ş. ~lletJeri birbirleriyle sıkı bir müna
zatbet haline koyuyor; daha düne 
ş ·~dar bizi tamaıniyle kayıtsız bıra
a- acak hadiselerin hususi hayatımıza 
~·~dar tesirlerini görmeye artık alış. 1 
ış,~ o·· b. d k 1 · unyanın ır ucun a vu ua 
p . len bir afetin pazarlarımızda ve e- 1 
mı 1liıizde kendiliğinden meydana ge
ıt~ği reaksiyonlara şahid oluyoruz. 
uf' ve bu arasında bir münasebeti 
s· bul edelim, dünyanın öbür ucun· 
lala Ve hatta dünyanın her ucunda 

a&elen şeylerin tesiri altında yaşı
a· 'otuz. Demiryollan, gemiler ve tay· .. , 
n ateler, otomobiller ve telgraf, bor-
... lil fiatları ve kambiyo kanunu, sine
~:~~ v~ radyo, iyi veya kötü ihtimal 
ir~tı bırleştinnektedir. Dünyanın Ba· 
iş lleşmesi arbk hakkiyle tamamlan
la hış bir iştir . 
ö·. Pekala. Fakat bu dünya mahşe· 
pı1'. ve herkesin satmak ve yemek 

Cın kendi bagajını taşıdığı bu paza. 
e· ln izdihamı, bu endişeli menfaatla· 

ın çaprazlaşması kavgalar çıkar
~aktan geri kalmıyor, Meydana çı
!i· 'an rekabetler, dirsek dirseğe ya
ü~Yan bu kalabalıkları birbirlerine 

heta.rşı ayaklandırıyor, du yüzden da-
u -~a. yenilenen korkular ve sıkıntı ile 
r · 1rlikte devamlı bir kızgınlık hava
et~ı esınektedir ... Milletlerin böyle bir 

sır ereii mercinden boğan ağır fa 
kat derin endişe içlerinden dazılan

~l~ı. kendj milli veya etnik hususiyet-
ı· e · 

tınj farketmeye ve memleketleri-
:u~n veya ırklannın üstünlüğünü id· 

, e· ıa etmek için bundan faydalanma· 
ş ra Sevketıniştir: Ayni ailenin çocuk
ertrını birbirine yaklaşbran veya yak-
Ü~Laştırması İcab eden menşe birliğini 
di'ıatırlatarak bazı kılavuzlar onlarda 

lesanüd hissini uyandırmaya çalışı
Yor ve ekseriya da muvaffak olu· 

sV~0rlar. Öyle ki dünyanın birseviye
' ~tııesi, yer yer ırkçılık nosyonunun 
t~~e her topluluğun müşterek servet-
31 en kendi payı addettiği şeyi iste 
~ki ltıek hakkını uyandırmak neticesini 
ı Ve · 

il k tıyor. Bu hakikat, ilk bakışta ne 
3r adar paradoksal görünse de pek 

tçı ltıantıkidir . 

kalmağa muvaffak olamıyorlar. On
ları münakaşalanna terkedelim . 

Şimdilik bizi meşgul eden mese
le ilmi olmaktan ziyade siyasidir: 

Devrimiz, haklı veya haksız, her 
iklimde büyük insan yığınlannı bir
leştirmeye ve böylece, prensip iti
barile az ve çok hakiki akrabalık. 
!ara, hakikatte ise tehlikesi pek 
muhayyel olmıyan kavgacı birlikleri 
meydana getirmeye matuf bir zihni
yetin karşısında bulunuyor mu , bu- 1 
lunmuyor mu ? Mesele bunu bilmek
tir. 

Büyük harb, bize miras olarak, 
hazırlamış olduğu bu ihtilafları bı
rakmıştır ; harb, yalnız Avrupa mil
letlerini müstakbel kavga ve döğüş
lere hazırlamakla kalmamış , aynı 
zamanda diğer kıt'alara, en kuv
vetli sandıkları Avrupanın zaflarını 

ve onun egemonyasına son vennek 
imkanını göstermiştir. 

Renkli ırklar - sarı. siyah, kır
mızı - bizi mağlüb etmek İçin nasıl 
hareket etmeleri lazımgeldiği.1İ biz· 
den öğrenmişlerdir . 

Sayımının kendilerine verdiği 'ı 
ezici üstünlüğü ve kalabalıklarını as· 
keri bir surette organize edecekleri 
gün bu sayı üstünlüğünün temin ede
ceğini umdukları zaferi farketmiş
lerdir. 

Bundan başka, bu aynı harb 
esnasında onlara bir mistiğin for
mülünü vermeye itina ettik : "Kendi 
mukadderatlarına hakim olmak mil
letlerin hakkıdır. n 

Bundan böyle bize karşı mukad· 
des cihad açmaya ihtiyaçları yok
tur; bizim tarafımızdan terbiye edil 
miş , silahlanmış, bizden daha kala
balık ve bizde yetişmiş olan bir 
tarafından ustaca idare edilen ve 
bizden kurtulmak isteyen her millet, 
boyunduruğunu kurmakla kalmıyarak 
bizi istila için üzerimize yürümek 
istediği zaman bu milletler arası hu
kuk prensibi ona kafi gelececektir 
ve gelmektedir de. 

Daha geçen asırdanberi, Avru
pa, Uzak şarktan gelecek bir tehli
ke ihtimalini tasarlamaya başla -
mıştı. Ve şu "sarı tehike.. tabirini 
icad etti. Sonra Rus · Japon harbi , 
eski kıt' ayı uyandırmak isteyen bir 
gök gürüluüsü gibi patladı; yeni 
dünya da kendi hesabına endişede· 
dir: Sarılardan korkuyor , karalardan 
korkuyor; Mançuri işi ancak bir 
başlangıçtır ; Habeş meselesi de 
bir başka başlangıçtır; ltalyanların 
Habeşistan'a hücumlarından birleşik 

devletlerde bulunan zencilerin duy

Törksözü 

Osmaniyeye elektrik lazım 

- Birinci sahif~deu artan 

Fakat o bu halile hiç de dertsiz 1 
ve gamsız sayılmaz . 

nmızın kuruluğuna ve böyle güzel· i 
liklerden mahrum kalışına acır . Bu- 1

1 

ralarda öyle güzel yerler vardır ki: 
insan haftalık yorgunluğunu burada j 
pek güzel giderebilir . 

Bu sudan, bu gün bahçe işlerin
den başka azami derecede istifade 
edilemiyor . 

Mamafih bu hal gözden kaçmış 
değildir . 

Osmaniye belediyesi, bu sudan 
birde elektrik istihsal edebilmek 
ve şehri elektrikle aydınlatmak için 
teşebbüsten ileri geçıniyen bir adım 
atmışbr . Söylendiğine göre şehre 
yakın bu dağlarda bazı maden im
tiyazı alan şirkete bu iş anlatılmış, 
ufak bir tetkik te yapılmış . Fakat 
şimdiye kadar hiç bir netice alına· 
mamış .. 

Bu iş yapılırsa, Osmaniyenin bir 
kat daha güzelleşeceği ve bu günkü 

1 
sıhhi durumun çok iyileşeceği mu-
hakkaktır . ; 

Çünkü, bu gün Osmaniyeye mü
him ve iktisadi bir servet akışına 
amil olan bu su, diğer bakımdan 
kötülüğün de amili oluyor . Mevsi
minde sıtma ve bir çok hastalıklar 
doğuruyor. 

Kasabanın belli başlı çarşısı in
sana hiç de hor görünmüyor . Be
lediyesi elden geldiği kadar çalışı-
yor . 

Yaşlı fakat kafası genç, çalışkan 
ve sevimli bir belediye reisi şehir
de fayda namına bir çok işler yap· 
mak istiyor . Bu sene, temiz bir hal 
yapılıyor . Bir kısmı tamamlanan 
bu hale kasaplar yerleştirilmiştir . 
Sebzeciler ve diğer sabcılara mah 
sus yerler de pek yakında bitecek-
tir . 

Onun şimdi büyük bir derdi 
vardır ki : Hemen ondurulmasma 
koşmak zamanı gelmiştir . Burada 
tapu işleri Cumuriyetten önce çok 
bozuk ve düzensiz gitmiş, bu yüz
den pek çok geçimsizliklere ve hak
sızlıklara yol vermiş . 

Vaktile buralarda nisbeten bü· 
yük memuriyetler vermiş ve muh
telif şekillerle nüfuz sahibi olmuş 
kimseler; tıpkı bir gözden çıkmış 
gibi parasız, pulsuz arazi edinmiş· 
!erdir . Yapbğımız basit soruştur· 
malardan eski <levre aid tapu kop
yelerinden bir çoğu asılsız veya bir 
kaç kayde dayanan iktisapları gös
teriyormuş .. 

Hatta bir mülk üzerine aynı hu
dut üzerine üç dört tapunun zuhur 
ettiği vakimiş ... Tabii bu vaziyet J 

hem hak sahiplerini uzun boylu uğ· 
raştırmaktan hem de hükümet dai· 
relerini işgal etmekten alıkoymu
yor. 

Şimdi üzerine parmak basmak 
istediğimiz mevzu da şudur : 

Bundan 20 - 30 sene evvel 
Üsmaniyede bulunmuş bir zat, o va. 
kıtki nüfuzundan istifade ederek bu 

1 
gün belediye hududundan başlıya· 
rak ovaya doğru tahminen 5-6 
bin dönümlük bir arazinin tapusu
nu alınış ve :.. Gitmiş .... Aradan 
uzun yıllar geçmiş . Bu arazi boş 

ve imarsız kalmış . Fakat Osmani
yeye gelen ve yerleşen bir çok fakir 1 

aile bu sahipsiz arazide başını soka
cak yuvacık kurarak çevresindeki 
taş ve kayaları çocuklarile birlikte 
emek sarfederek günlerce uğraşarak 
temizlemiş oradan bir geçim yolu 
bulmuş ... 

Sahife 3 

Asri sinemada 
2 Mayıs Cumartesi akşamından itibaren 

senenın en muazzam filmi 
Arabistanı yakan güneş kadar sıcak bir aşkın hararetini görenlere de 

hissettiren enfes bir film 

( Nil Şarkısı ) 
Sinema semasının iki sevimli ve sehhar yıldızlan olan 

Ramonnuvaro ve Mirna Loyun 
Ruhlan yükselten unutulmıyacak bir eseri film : ... 

Metrogoldvin Mayerdir 
İlaveten : İki kısımlık komedi 

Ayrıca· ( Pate) dünya havadisi 
Bugün gündüz 

Esrarengiz 
tam ikide devamlı matine 

iki 

1-

hane Nil şarkısı 
6793 

1 TAN ~.nemasında 1 
Buakşam 

büyük ve müstesna film birden 
Heyecan, dehşet , korku , seyredenleri baştan nihaye~e kadar 
alakadar eden bir film bu mevsimin en korkunç filmı 

Singapur Korsanları 
2-- Lian Haid ve Adolf Vhölbrük tarafından temsil edilen 

manca sözlü güzel bir film 

(Aşktan korkma) 
Bugün saat 2,30 da iki film 

Aşkım günahımdır ve 

'' Diksiana ,, 
Pek yakında : 

Al-

Sevil dansözü 6792 

1 

7860 nüfuslu Osmaniye beledi
yesinin geliri tahminen 14,000 lira· 
dır . Bunun 4,500 lirası gümrükler

Gden alınan hissedir . 

Hiç kimse . sayılan 150 yi ge
çen bu gibi ailenin bu yerlerde yer
leşmelerine sesı çıkarmamış . 

-~~----~~----~-----------------~-
Osmaniyede bir orta ve üç ilk 

okul vardır ve memleketimizin her 
yerinde olduğu gibi burada da hal. 
kın okuma hevesi gittikçe artmak
tadır . 

On yataklı bir hastahane ve sıt· 
ma mücadele teşkilatı burada çok 
değerli işlerle meşgul olmakta. 
dır. 

Türk hava kurumunun buradaki 
şubesi de bu yıl 5000 liradan fazla 
para toplamış bulunuyor . 

Osmaniyenin , iktisadi, kültür 
ve asayiş bakımından gidişi hepimi
zi sevindirecek bir derecededir. 

Neden sonra geçen yıl bu sa
hipsiz zannedilen ve yıllarca met· 
rük kalan ve hiç bir istifade temin 
etıniyen bu binlerce dönüm arazinin 
sahibi çıkagelmiş .. 

imar edilen ve bu gün ışe ya· 
rayan bu yerlerin tapu mucibince 
kendisine aid olduğunu ileri sürmüş 
veya hemen terketmelerini veya ki
ra vermelerini istemiş . Bir bakım
dan tapu sahibi haklıdır . Fakat sa
yıları binlere varan bu zavallı aile
nin de bir hakkı ~olsa gerek . 

İş uzun ve tafsilatlıdır ve cid
den tetkike değer mahiyettedir . 

Hiç şüphe yok ki : Bir gün hak 
yerini bulacak ve bu halk sıkıntıdan 

Alsaray sinemasında 
bu akşam 8,45 de 

Silah Başına 
Zevk, hayecan, İhtiras, sanat harikası 

Yaratan : büyük Edip Claude Farrer 

Y şatan: Bütün Fransız donanması 
Victor F rancen 

• 

ve Anna Bella d Bu hak isteme hareketinin, için
.. ~ ?ulunduklan siyasal şartlar v ~ya 
re bıat tarafından en az müsaadeye 
31 ~azhar olmuş milletler arasında do· 
Jo.~aCağı pek tabiidir; bunlar her yer 
ın de hükmeden fakat kendi aralann· 
aP a daha düyük bir şiddetle hakim 

dukları heyecan içten içe saran sıt- 1---·---------- kurtulacaktır . 1 

Matineler • 

?ları sıkıntıdan muztarib oldnkları 
için istismar olunduklanna ve kurban 1 

P edildiklerine kanaat getirirler ve ay
e tıı kandan kardeşleri yardımlarına 
nı Çağırırlar. Şimdiye kadar muhtelif 
~ Yerlerde ırkçı hiddetlerin tezahür 
3 etr . 
gı d ığıni ve bunların, etraflarına, çok 

1 
ela menşe birliğinden ziyade men-

51' taat birliğiyle bağlı kalabalıkları 
iıJI 0Pladıklan görülmüştür. Böylece 
a· za.l'tıan zaman, çok dağınık urupları 
' aYııi bayrak altında toplamaya çalı
yt Şa.n turancılık, pancermanizin, as 
Jlı Ya.cılık, amerikacılık, İslamcılık ce· 
ulı re.Yanlan doğmuştu r . 

(;al Politikacılar müşterilerini artır
"' ~a~ İçin işlerine elverişli olan "ırk. 

jçı elııııesini ifratla kullanıyorlar, fakat 
c ~ntropojisler daha ihtiyatlı davranı-

<>tlar· 
Kelimenin sarih manası üzerinde 

Ve bilhassa her tipin açık tarihini 
Ya.Ptııaya veya doğru bir tasnif yap· 

er ~aya imkan verecek her ırka has 
işi ' Ususj karakterler üzerinde mutabık 
~ 

r 

manın bir alametidir. 

Bu sıtma bulaşıcıdır, ekseriya ta
rafımızdan bilinmezse veya inkar e
dilse de, mikrobu her tarafta durgun 
bir halde mevcut bulunuyor. 

Az sonra bize diş gıcırtacakları 
halde şimdilik hala kendilerini bizim 
minnettar taleblerimiz bilenler de 
vardır. 

Çünkü bizim garp medeniyetimiz 
onlann memleketlerine, asırlardan 
beri özledikleri bir sulh ve sükünu 
getirmiştir, bu yüzden bize borçlu 
olduklannı idrak ettikleri için bizi 
sevdiklerini sanabilir ve bize bağlı
lıklarını her taraftan istifade ederek 
tekrarlayabilirler. 

Fakat bu sadakat ve ondan do
ğan iyi geçinme muvakkattir., çünkü 
bir tabiat kanununa dayanmaz. 

Tabiat kanunu neslin muhafaza
sını emreder. Bu kanun herkese baş· 
kalarının zararına olarak kendini mü· 
dafaa etmeyi telkin eder; bu kati e · 
mir karşısında şahsi fedakarlıklar 
hesaba kablmaz. 

Bu hadiseler karşısında, bizim ol-

jd 
0Jı BU 

Akşam Ram on 

mayan ırkların inkişafını dikkatle ta
kip etmek mecburiyetindeyiz. 

Şimdiyı: kadar pek yavaş devam 
etmiş olan bu inkişafın, dünyanın ye· 
ni değişiklikleri dolayisile çok hızlan 
dığını görüyoruz. 

Bundan böyle, yalnız sarı, kara 
veya yarı kara halk yığınlarının için
de yaşadıklan ekonomik şartlan da
ha iyi tanımamız değil, aynı zaman
da onların pisikolojilerini de iyi bil
memiz lazımdır. 

Bizden tamamile başka bu insan 
kütlelerinin ruh .haletleri üzerinde bi· 
ze malumat verecek her şey ayni 1 

zamanda istikbalimizin selametine iti-
a mat etmeyi bize öğretecektir. 

Roma ve lsa'dan Rönesans ve 
büyük ihtiladanl geçerek, Solon ve 
Sokrattan beri üzerinde çalışmakta 
olduğumuz bir medeniyetin mukad
deratı, günün birinde, bir kıtadan di
ğerine geçmek için birleşip harekete 
geçebilecek olan yığınblann dehşetli 
sayı üstünlükleriyle tehlikeye gire· 
cektir. 

23 Nisan akşamı Halk Partisi 
binasında Adanadan gelen Nevzat 
Güven'in konferansına gittik . Par
tinin bol ışıkla aydınlanan salonu 
mektepli, memur ve bir çok halk 
tarafından tamamen dolmuştu. İstik· ı 
lal savaşlarının bir çok safhalarına 
girmiş bu halk, konferansı derin bir 
alaka ile dinlediler . 

( İstiklal ) mevzuunu taşıyan ve 
istiklal kelimesinden çıkan bir çok 
noktalardan ehemmiyetle bahseden 

Pazar : 2 de Silh başına ve .... 

Gelecek proğram : Kiralık gönül 
Pek yakında : 

Leblebici Horhor, Şafaktan Silah 

Maskeler aşağı, Fakir bir delikanlının 
6788 

sesleri 

hikayesi 

bu konferans üç çeyrek saat sürmüş- _, _____________ .;· .;·~ 

tür . Konferans alkışlarla sona er- J . . . 

dikten sonra halk hemen du··azğenı~mndae- llaçlarınızı, Naftalın ( Guve otu ) 
mış ve muhtelif mevzular 

hasbihaller yapılmıştır. Parfümeri tuvalet ihtiyaçlarınızı -
ve 

~!~6am~,~~:, .. ::~:~ki 1 Seyhan Eczanesinden 
ve elektrikli buz dolabı emsalsız , 
sarfiyatı çok az, katiyen bozulmaz, 
çalışırken yorulmaz ve ucuzdur. Va
deli satış yeri Belediye civarı ... 6797 

alınız 
Bir kere tecrübeden sonra her husustaki azami menfaatinizi 

anlıyacağınıza şüphe yoktur 
1 

--~~--------------- --------------------------------------------

Novarro - Ni şarkısı 6791 
Asri 

Sinemada 



Sahife : 4 Türksözü 3 Mayıs 

Uzak Şarkta bir 
harp hazırlanıyor 

- Birinci sahifeden artan -

hem Milletler sosyetesi,hem Nankin 
hükameti tarafından müsamaha ile 
karşılanan bir karşılıklı yardım paktı 
yapmıştır. 

Yine yarım resmi ve hatta siyasi 
Japon mehafili,Milletler sosyetesinin 
Sovyet Moğol paktı hakkında nok
tainazanru izahetmemiş olduğuna ve 
Nankin hükumetinin 6 ve 11 Mayısta 
bu paktı protesto etmesine rağmen 
hakikatta onu pekala tarumış bu
lunduğuna işaret etmektedirler. 

* * * 
Hepsi bu kadar da değil .. Japon

ya- daha doğrusu Kononk - To
unk ordusunun erkanı harbiyesi -
bazı dış Mogolistan tabası ile Manço 
tabası arasında bir suikast keşfettiği
ni iddia etmektedir. 

Bilhassa mevzubahis olan adam 
Holenbair valisi Tmgcheng eli. 

iddia edildiğin~ göre bu adam 
Sovyet - Manço ihtilafının başlan
gıçtan beri Sovyetlerle elbirliği yap
mış ve Sovyetler buna mukabil ken
disine, bütün Moğolistanın kurtuluş 
hareketinde yardım vadetmişlerdir. 
Elhasıl iki millet birbiri aleyhine tam 
ayaklanmış vaziyettedirler. 

Bir tarafta Japonlar, Mançolar, f ç 
Moğolistanlilar şimali Çin şefleri di
ğer tarafta Sovyetler, dış Moğolistan
lılar ve Çin komünistleri .. Ve Konkin 
bu iki gurup arasında Manevra yap
maktadır. 

Nankin hiç bir suretle mücade
leye kanşmak istemiyor. Çok iyi 
biliyor ki her hangi bir mücadelede 
ya Sovyetler veya Japonlar galip ge
leceklerdir. 

Eğer Japonlar galip gelirse Nan
kin 'in şimal Çini elden kaçırması 
muhakkaktır bu suretle bütün Çin 
bir Japon müstemlekesi alini almak 
tehlikesile karşı karşıya kalacaktır. 

Eğer Sovyetler galip gelirse bu 
defa da bütün Moğolistarun bolşe 
vikleşeceği şüphesizdir. Bu takdirde 
de bütün Çin Bolşevikliğin tehlike
sile karşılaşacaktır. 

Binaenaleyh uzak şarkta ablacak 
Bu Zar'ın bütün dünyanın mukadde
rab üzerinde mühim bir rol oynıya
cağı muhakkakbr, 

Şimdiden, Moskovarun gün geç
tikçe Avrupa işlerile biraz daha 
az meşgul olacağıru düşüne bi
liriz. Uzak şarkta kazanacağı bir 
zaferden sonra hiç şüphe yok ki As
yanm üzerine çullanacaktır. 

Eğer mağlup olursa kendi ko
vuğuna çekilip oturmaktan başka ya
pacağı iş yoktur. 

Eğer Japonya, Sovyetleri Baykal 
gölünün öte tarafına atarsa pratikman 
uzak şarkın ve binaenaley üç büyük 
imparatorluğun mutlak hakimi olacak 1 

demektir ki; zaten Japon milliyetper
verlerinin de bütün hulyalan budur. 

Vergi tahsilatında fazlalık 

Adana Borsası Muameleleri 
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SAYIN HALKIMIZA 

Sanayi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca tekdir edilen Sovyet Rusya 1 
fabrikalarının son model yaptığı kapalı bütün dişliler yağ içinde dönen 
saç tablalı Bergüzar sistemi ve çok hafif olan orak ma -

kineler ve yedek parçaları dişli bıçaklar ziraatta kullanılan her cins 

pulluklar Çayır mak.inaları Tırmıklar ot preseleri Pul
varizatörler bütün Anadoluda kullanılan ve çok büyük bir şöhret 

kazanan ve Sütlerinizden en temiz yağ çıkaran kullamşlı ve sağlam 

olan Süt makinalanrnız çifçilerimizin çoktanberi beklemekte olduk

ları halis çelikten yapılmış Ot kazrnaJarımız son model zarif ve 

şık Dikiş rnakinalarımız gelmiştir . Fiatlar Rekabet ka 

bul etmez derecede ucuzdur . Fırsattan istifade ecijniz . 
Pek yakında altı ve dört öküzlü pulluklarımız da gelecektir. 

Deposu Adanada Osmanlı bankası aliında 

Şubeleri Mersin Ceyhan 
6579 38 

Maliye Vekaletince yapılan son 
bir istatistiğe göre 935 senesi \'ergi 
tahsilat yekfinu 8 milyon 650 bin 
lira sabıka tahsilatından olmak ü
zere 165 milyon 568 bin liradır. Ge
çen sene aynı müddet içindeki tah
silat ise 9 milyon 181 bini sabıkadan 
ve 148 milyon 931 bini haliyeden ----·--------------
olmak üzere 15 milyon küsür lira idi. 

Bu suretle, bu sene bazı vergiler
de tadilat yarılmasına rağmen tah
silat yekfuıu 7 milyon küsür lira gibi 
mühim bir fazlalık göstermektedir. 

-------------
Korsanların hayab , cenkleri , sa

vaşlan, hin bir macera 
Senenin en heyecanlı filmi 

Singapur korsanları 
6777 

____________________________ , ___________________ a 

1> 

• 
Iliçlarınızı ve 

•• (Naftalin) otunuzu ( Naftalin ) 

eczanesinden alınız. 

guve 

Nasibi Ali 
------
Temizlik 5375 280 Ucuzluk 

1 

ı 

' : 

Hazer denizinde 1 
balıkçılık 

=----------------------------------·-----------

BELEDİYE İLANLARI 

Bundan birkaç sene evvel Ha

zer denizinin bir çok yerine götü

rülen Karadeniz kefa1ları Hazer deni· 
zine tam surette ahşmış ve üremeğe 
başlamıştır. 

Azerbaycan balıkçllık Enstitüsü, 
gene Hazer denizinde üretilmek 

üzere şimdi de Uzak Şark nehirleri 

mansaplarında yaşayan balıkları ge
tirmektedir. 

Sovyetler birliğinde Çay ' 
zeriyab 

Sovyetler Birliği dahilinde Çay 

zeriyatı bu sene beş bin hektar daha 
genişlemiş ve çay fidanlarının dikili 1 

bulunduğu arazi bu suretle 38,400 

hektan bulmuştur . Bu sene 

toplanacak Çay yapraklan 20 bin 
ton tutacaktır. 

Kafkasyada bu sene yeniden yedi 
Çay fabrikası kurulmasına başlana
cakbr. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y ağcamü civarında 

Ali Nasibi eczanedir 

İnhisarlar baş direktörlü
ğünden : 

G. Antep başmüdürlüğü ile müs

kirat fabrikası ihtiyacı için gelecek 

ve gidecek tütün, içki, tuz ve bilu

mum emval ve eşyanın bir senelik 
nakliyesi 20-4-936 dan itibaren 1 

on beş gün müddetle kapalı zarf ı 
usulile eksiltmeye konulmuştur. İhale . 
5-5-936 salı günü saat 14 de 1 

G. Antep başmüdürlüğündeki ko

misyon tarafından yapılacaktır. Bu 
baptaki şartnamenin bir örneği Ada- ) 

na İnhisarler baş müdürlüğünde de j 
vardır. isteklilerin bedeli muhammin . 

yüzde yedi buçuğu nisbetindeki 1350 
lira muvakkat teminat parasile tek-

lif mektuplarını kanuni müddet zer
ında mezkur komisyona vermeleri. 

26-28-1--4 6763 

Heyecan, dehşet, korku bütün 

bunları 

Singapur korsanları 1 

1-· Belediye emlakinden Yeni otelin, heyeti fenniyede bulunan p~ { 
şartname ve sair evrakında gösterilen tadilat ve ilavelerin yapılması, J 
bine ait olmak şartile üç sene müddetle kirası kapalı zarfla arttırmay3 

nulmuştur . 

2- Bu husustaki şartname belediye fen işleri ve hesap işleri mü~ 
lüklerinden parasız olarak alınabilir. 

3 - Artırma, 18-5-936 pazartesi günü , saat on dörtte bele 
daimi encümeninde yapılacakbr. }'" 

4- Muvakkat teminatı : (563) liradır. 

5-Teklif mektupları, ihale günü öğleye kadar belediye reisliğine 
" di edilmek lizımdır. 6794 3-7-11-15 

Hıfzıssıhha kanununun 191 inci maddesi mucibince bir haziran ı 
tarihinden itibaren gıda maddeleri satılan hanların ikametgah halinde 
lanılması yasak edilmiştir. Alakadaranın ona göre hazırlıkta bulunm 
ilan olunur. 6795 

Sebze halindeki dükkanlar icara veriliyor 

Sebze halindeki mevcut 46 sebzeci ve bakkal dükkanlan ve kapı ii 
rindeki bir adet kahvehane ayrı, ayrı açık artırma ile bir sene müddt 
kiraya verilecektir. 

İhale 7 Mayıs 936 perşembe günü saat on beşte belediye daimi erı• 
meni odasmda yapılacaktır. istekliler her zaman belediye hesap işleriıt 
şartnameyi görebilirler. 6721 21 - 25 - 29-4 

________________________________________ __, 

-

TiR 

6748 7 

l lsiınli müheyyiç filmde buluna- i 
1 

k -----ca sınız 
6776 SOCONY - V ACUl\11 

Seyhan evkaf müdürlü
ğünden : 

Evkafa ait akarlar kiraya veril

mek üzere 25- 4 - 936 tarihinden 

itibaren 10 gün müddetle açık ar · 

brmaya konulmuştur . 6 Mayıs 936 
çarşamba günü saat 14 de evkaf 

idaresinde ihaleleri yapılacağından 

isteklilerin müracaatları.6730 

22-3-5 

--------------------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 
__ ""'9 ____________________ __ 

Müstahsilatı 

Gaz : Develi 
: Kanadlı atlı Benzin 

Mazot : Socony - V acum 
Makine yağı : Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf, iyi servis teşkilatımızla her t lG 
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

Merkez kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 
--------,2-6- 7-11-13-15-19-21-23-26 ,,,/ 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Törksözü matbaası 


